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Iespējams, ka nav nemaz tik daudz tāda, 
kas mūsdienās vēl vieno tautu un visu sa-
biedrību, ja atmetam dzīves ēnas puses. Ir 
svarīgi, ka vēsturisku norišu, arī pavisam ne-
senas pagātnes notikumu atceres saliedē cil-
vēkus. Par laimi, vismaz mūsu pusē tā no-
tiek. 

Barikāžu 20. gadadienas piemiņas pasā-
kums kā nelielā modelī atspoguļoja 1991. ga-
da notikumus: gan tālaika mūzika un dzies-
mas, gan braši vīri — zemessargi, kas gatavi 
aizstāvēt savu zemi, gan tikpat brašas sievas, 
kas gādā par karstu tēju un sviestmaizēm, 
gan svētbrīdis baznīcā... Īpaša kopība. Netrū-
ka arī kuplā skaitā visjaunākās paaudzes. 
Protams, tā — pavisam cita nekā  t o r e i z , 
taču tieši jaunatnes dēļ bijušais visvairāk jā-
atsauc atmiņā, jāgodā, arī — gudri jāizspēlē.  

Tas viss arī ir: ne tikai bijušo aculiecinieku 
atmiņas, ietverot rakstnieces Marinas Koste-
ņeckas, kinoļaužu Jura Podnieka un viņa tē-
va Borisa, bojā gājušā Andra Slapiņa emoci-
onālos un vēsturiski precīzos vērtējumus, 
bet arī veiksmīgi ieskicēta jaunās, trauslās 
neatkarības un vecās varas sadursme, parā-
doties Omon kaujinieku zīmei, atskanot šā-
vienu troksnim un ... dziesmai ar tekstu par 
žurku himnu.  

Visiem rīkotājiem pirmām kārtām paldies 

par ieceri un uzdrīkstēšanos. Šādās reizēs 
lielākās bažas rada tas, lai labi izdomātais ne-
pārvērstos lētā butaforismā. Šajā reizē smal-
ko robežu kopumā izdodas nepārkāpt. Bet 
tālāk — tālāk gudram stāstījumam būtu jā-

turpinās mājupceļā, skolā, ģimenē. Te, nova-
da sirdī, ir atgādināts un dota ievirze. 

Pils iela, Dundagas centrālā ass, no Kantes 
līdz Līkajai muižai ir notikumu, asociāciju 
pieblīvēta, emocionāli nospriegota. Cik iede-
rīga ir viena pati ugunsdzēsēju mašīna, uz 
domu sakarību pamata raisot atmiņas par 
smagās tehnikas klātbūtni mūsu jaunās neat-
karības aizstāvībā! Un kur nu vēl mūsu jaun-
sargi, ceļot barikādes un uzklausot sava va-
dītāja skolotāja Laimoņa Ulmaņa norādīju-

mus. Veselā rindā virknējas ugunskuri, lies-
mas sasaucas, bet virs tām — sniegā kā trek-
nas, melnas pieturzīmes virknējas lieli čugu-
na katli ar tējas ūdeni! Dūmu smarža gaisā kā 
no tiem ugunskuriem. Pat dabas māte nāk 
talkā ar sniega vaļņiem un vēju, un vaigus 
mazliet kņudinošu salu. Izjūtas un sajūtas kā 
toreiz. 

Pie novada domes ēkas no priekšsēdētāja 
Aldona Zumberga rokas, aplausu pavadīti, 
Barikāžu piemiņas zīmes saņem tie, kas līdz 
šim tās vēl nebija dabūjuši. Atkal dziesmas 
un atmiņas. Bet vairāk par priekšsēdētāja ru-
nu, kurā pieminēti varoņi un izteikta cerība, 
ka nākamās paaudzes piedzīvos labākus lai-
kus, aizkustina improvizācija ārpus scenāri-
ja, — pa ceļam no pasta ēkas uz Līko muižu 
Aldons liek lietā savu korista trenēto balsi 
un iesaista zemessargus īsā, brašā dziesmā: 
«Lai latvju saule nenoriet nekad, nekad!» 

Ar piepildītu svētbrīdi vakars noslēdzas 
Dundagas luterāņu baznīcā. Dievnami bija 
atvērti arī tajās skaudrajās dienās... Viss ir 

vietā un laikā arī tagad — lūgsna, ko nolasa 
Ieva Freimute, novada jauktā kora un vidus-
skolas kora dziedātās dziesmas, lūgums un 
kopējas ilgas pēc vienotības, solos — mūsu 
zemes sargi ar Latvijas sarkanbaltsarkana-
jiem karogiem. Pat dievnama aukstums šajā 
gadījumā šķiet iederīgs! Pēc šī noslēguma 
pasākuma — vēlreiz karsta tēja pie izejas. 

«Spēcīgi», promejot vienā vārdā apkopo 
Talsu Vēstu žurnāliste Maija Brūvere. 

Paldies par noskaņoto, niansēto pasāku-
mu visiem — režisorei Vairai Kamarai, Kul-
tūras nodaļas vadītājai Smaida Šnikvaldei, 
jaunsargiem un viņu vadītājam L. Ulmanim, 
zemessargiem, dziedātājiem, atmiņu teicē-
jiem, Saimnieciskā dienesta darbiniekiem, 
visu paaudžu dundadzniekiem, visiem.  

 
Alnis Auziņš 
Dundadznieka un Paula Ķierpes foto 
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Dundadznieks 

Dundagas pilī 
12. II plkst. 10.00 galda spēļu 

I kārta: zolīte, šautriņu mešana, šau-
šana, dambrete, dambrete uz atdo-
šanu, datorspēle. 19. II plkst. 10.00 
II kārta: teniss, novuss, šahs, galda 
hokejs, prāta spēle.  

18. II plkst. 19.00 teātra izrāde 
Henrijs VIII. Karaliskais gambīts. Ti-
tullomā Andris Bērziņš. Biļetes pilī 
iepriekšpārdošanā Ls 4, Ls 5, izrā-
des dienā Ls 5, Ls 6, Biļešu servisa 
kasēs Ls 5, Ls 6. 

19. II plkst. 19.00 salonā dzejas 
izrāde Sibillas diena. 

12. III vietējo talantu koncerts Ar 
mīlestības pinekļiem pēc Dziesma 
manai paaudzei tradīcijām. Solo 
dziedātājus, duetus un ansambļus 
ar pašu izvēlētām dziesmām aici-
nām pieteikties pilī 31. I no plkst. 
17.00 līdz 19.00 vai pa telefonu 
22021270. 

 
Kolkas tautas namā 

5. III vietējo talantu koncerts Ar 
mīlestības pinekļiem. Visus izpildītā-
jus ar pašu izvēlētām dziesmām 
aicinām pieteikties tautas namā 
27. I no plkst. 17.00 līdz 20.00 vai 
pa telefonu 26385604.   

12. II plkst. 19.00 rokgrupas  
Triumfs koncerts. Ieeja Ls 1. 

www.dundaga.lv 

Barikāžu laiku atceroties 
 

20. I līdz ar visu Latviju mūsu novada centrā atcerējāmies un godinājām Barikāžu 
laiku — notikumus, kas risinājās pirms divdesmit gadiem. 

Barikāžu atcere sauca atmiņā mūsu pagaidām pēdējo Atmodu. Vēstu-
riskos brīžos vienmēr ir kādi, kas iet pirmajās rindās. No kurienes uzro-
das? Tie nav pārcilvēki. Līdz tam viņi dzīvojuši normāli kopā ar visiem — 
pēc Lielās Spēles noteikumiem. Bet nu pēkšņi atkusnis, un palu ūdeņi 
vairs neļauj pa vecam. Un viņi paši atkūst un sakustas, izslienas, piepeši 
pazūd bailes ar daudzajām «kas nu būs?» metastāzēm, — viņi ceļas, iet 
un ... rauj sev līdzi citus. 

Tieši no tā varai — nestabilai, brūkošai — bail visvairāk. No liesmiņas, 
kas, cita citu iedrošinot, pārtop nekontrolējamā brīvības ugunsgrēkā.  

Vēsturisku lūzumu brīžos tas skaidrāk ieraugāms. Cik svarīgi to atce-
rēties tagad, kad Lāčplēsis iegrimis snaudā! Atcerēties un iet līdzi tam, 
kas, pārkāpis Lielās Spēles noteikumus, paplašinājis savas drosmes, līdz-
jūtības, cilvēcības, sirdsapziņas robežas. Iet līdzi vai vismaz nenodot vi-
ņu ... un sevi.  

Arī to liek atcerēties Barikādes, un tā jau ir mācība visiem laikiem, bet 
vienmēr visvairāk — šodienai. 

Alnis Auziņš 

2. lpp. Kā kļūt par izredzētiem skolēniem?  

2. lpp. Tija Liepa:  
«Pašvaldība ir kā lielas dzirnavas». 

5. lpp. Ventspils lībiešu vadītāja  
par godīgumu un nākotni. 

6. lpp. Dziesma nenosalst. 

6. lpp. Vakarēšana Dinsberga garā. 
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Uzziņai 
Dzimusi Madonā, vidusskolā gājusi Salas-

pilī. Rīgas Politehniskajā institūtā ieguvusi 
būvinženiera specialitāti. Pēc augstskolas 
norīkota darbā zvejnieku kolhozā Banga par 
tehnisko uzraugu. No 1992. gada nejaušības 
dēļ sākusi strādāt zivjapstrādes cehā par 
meistari. Tā pagājuši jau 19 gadi. 

 
— Man deputāta darbs šķiet atbildīgs un 

grūts… Vai bijāt deputāte jau agrāk? 
— Kandidēju, bet nebiju. Smagumu un 

grūtumu īsti sāku saprast tikai pēc ievēlēša-
nas. Uzrunāja domes priekšsēdētājs — tu esi 
ražotnes vadītāja, aktīva, saskaries ar visai 
plašu cilvēku loku... Piekritu. Biju gan sarak-
sta lejasgalā un cerēju ar savu vārdu atbalstīt 
labas idejas, — gan neievēlēs! Kad bija jākļūst 
par deputāti, vispirms gribēju atteikties. Bet 
sadzirdēju vēlētāju balsis: tā nedrīkst! 
— Tātad saikni ar vēlētājiem esat jutusi 

pirms vēlēšanām, gan pēc tām? 
— Ar daļu iedzīvotāju noteikti. Nu ja, ti-

kai pēc ievēlēšanas sapratu, kur esmu nonā-
kusi. Tiešām ir grūti pārslēgties — no ražotā-
ja uz pašvaldības deputāta domāšanu. Tās 
nav salīdzināmas! Ražošanā, redzot neparei-
zo, spēju to ātri novērst. Pašvaldība ir kā lie-
las dzirnavas, un reizēm pat gads paiet, ka-
mēr kāds jautājums izmaļas cauri. Tas sarež-
ģī dzīvi un man nav pieņemami, bet acīmre-
dzot paātrināt nevar. Tādi ir mūsu valsts li-
kumi — grūti ieviešami dzīvē.  

Kaut vai piejūras ciema atkritumu ap-
saimniekošana! Lēma pirms pusotra gada, 
bet dzīvē tas vēl nedarbojas. It kā būtu cil-
vēks, kas darītu, bet nav mehānisma. Izplatīt 
talonus nedrīkst, iekasēt naudu arī ne.  

— Bet vai otrreiz kandidēt jūs piekristu? 
— Vēl puse termiņa nav pagājusi! Jāpa-

skatās, vai ar savu rīcību varu ko ietekmēt. Ja 
liksies, ka būtiski neko nesasniedzu, tad no-
spriedīšu, ka nav vērts.  

Neapšaubāmi, tas prasa papildu darbu, pa 
vakariem jālasa materiāli, lai neatbrauktu uz 
sēdi kā balta lapa. Pagrūti arī iejusties svešā 
dzīves modelī. Tie, kas strādā pašvaldībā, to-
mēr daudz labāk pārzina lemjamos jautāju-

mus, mēs ar Regīnu esam no malas. Toties 
mūsu viedoklis mēdz atšķirties. 
— Kā jūs vērtējat apvienošanos? 
 — Neko slikto nesaskatu. Īpaši daudz laba 

gan arī ne. Saikne nav arī tik cieša, kā gribē-
tos, un ikviena centralizācija drusku traucē. 
Vadīt no attāluma ir sarežģīti. Mēs ar Regīnu 
maz pazīstam dundadzniekus, tiklīdz runa ir 
par konkrētiem cilvēkiem, īpašumiem, Dun-
dagas problēmām. Tāpat lielākā daļa Dunda-
gas deputātu nepazīst kolceniekus un nepār-
zina Kolkas vajadzības.  
— Ko iedzīvotāji prasa deputātei? 
— Vairāk pagasta pārvaldei risināmo. 
— Jums jau ir gudrs un apsviedīgs pār-

valdnieks. 
— Jā, pārvaldnieks labs. Cilvēki paši ir 

kūtri saziņā, neraksta iesniegumus. Ja vaicā, 
tad vairāk par sadzīvi. Un tur es arī kā depu-
tāte maz ko varu līdzēt. Piemēram, Kolkai 
ļoti pietrūkst komunālās daļas. Nav, kas ap-
saimnieko daudzdzīvokļu mājas, nav santeh-
niķa, metinātāja, katram pašam jātiek galā. 
Taisnība, komunālās daļas nebija arī pirms 
apvienošanās. Tagad esmu to rosinājusi. 
— Jūsu komiteja, šķiet, īsti atbilst jūsu 

interesēm un pieredzei. Tagad jūs var ap-
sveikt, ka tiksiet arī pie naudiņas dalīšanas. 

— Apsveikt vai izteikt līdzjūtību... Tas 
prasīs papildu laiku un nervu šūnas. Labi ir 
tas, ka mēs ar Regīnu esam deputātes pilnīgi 
no malas, bez jelkādas ieinteresētības, pie-
mēram, algu aprēķinā.  
— Jūs arī vienīgā no visiem deputātiem 

atturējāties balsojumā par pašvaldības dar-
binieku jauno vērtēšanas sistēmu, pamato-
jot, ka vērtēšanā iesaistīti zināmā mērā ie-
interesēti cilvēki. 

— Tieši tā. Šodien (12. I – Red.) komitejas 
sēdē to jau citi apstrīdēja... Jā, sistēma nav 
pilnīga, lai gan kopumā subjektīvajam fakto-
ram lielas lomas nav. 
— Ko deputātiem pusotrā gadā izdevies 

labu paveikt?  
— Veiksmīgi esam piedalījušies vairākos 

lielos projektos. Jāizceļ ūdenssaimniecības 
projekts Kolkā, iecerētais Kolkas tautas na-
ma remonts šogad. Sapņu piepildījums būtu 
pabeigta sporta zāle Kolkā, centrālā katlu-
māja, lai Kolka neizskatītos pēc sādžas ar 
malkas kaudzēm pie katras mājas. Par Dun-
dagu grūtāk spriest.  
— Un kas traucē pilnvērtīgi strādāt? 
— Lielo dzirnavu lēnā griešanās! Arī tas, 

ka dažkārt ieslīgstam pārāk garās, neauglīgās 
diskusijās par formulējumiem. Man tas licies 
pat smieklīgi. Un tad laiks tā ievelkas... Rei-
zēm sākas arī kašķi.  
— Vai viegli izprast jautājumu būtību? 
— Par Kubalu skolu–muzeja projektu grū-

ti teikt. To noteikti vislabāk saprot tajā tieši 
iesaistītie. Svarīgi, kā kurš to pasniedz. Ja es 
saprotu, ka tik lielu darbu var paveikt lētāk, 
tad es esmu par to. Vai ne? Bet kāpēc tagad 
negribam citādāk, — to kamolīti ir grūti at-
šķetināt.  
— Vai jurista klātbūtni jau novērtējat?  
— Neapšaubāmi! Esam droši par atbilsmi 

likumiem, nav jātērē laiks, diskutējot par 
formulējumu likumību.  
— Vai jūtat pārējo jūrmalas ciemu dzīvi? 
— Ja paši nekur nebrauc, tad nejūt. Ar 

transportu uz pasākumiem visus nodroši-
nām. 
— Vai avīzi iznāk palasīt? 
— Reizēm. Patīk nenopietni rakstiņi. Un 

tāmnieku mēlē. Reizes piecas pārlasīju Vec-
gada numura publikāciju.   

Gribu oponēt decembra izdevumā depu-
tātes Irinas apgalvojumam, ka nedomājam 
par bērniem. Manuprāt, lielāko līdzekļu daļu 
piešķir tieši pirmskolas un izglītības iestā-
dēm. Vairāk būtu jāpievērš uzmanība jau-
niešu brīvā laika pavadīšanai, sportam. 
— Kam avīzei veltīt lielāku vērību?  
— Sarunām ar vienkāršiem cilvēkiem, jā-

ieklausās viņu viedokļos par novada dzīvi. 
 

Alnis Auziņš 
 

Duņdžiņu valoda stundā 
 

22. XII pie mums, 10.a klases, bija atnākusi 
Kristīnes omīte Elma Zadiņa. Mācoties lībis-
ko dialektu, nolēmām uzaicināt ciemos kādu 
lietpratēju, un Kristīnes ome bija tieši tas, ko 
meklējām. Viņa mums izstāstīja par saviem 
jaunības gadiem Dundagā, par jauniešu dzīvi, 
skolas gaitām, tā laika domāšanu un vērtī-
bām, — protams, duņdžiņu valodā. Guvām 
tiešām labas emocijas un prieku, uzzinot 
daudz jauna un neformāli pavadot mācību 
stundu. Kristīnes ome bija sagatavojusi arī 
cienastu — pasčeptu maizi un medu. Par to 
ļoti priecājāmies un ar kāru muti apēdām 
gardo dāvanu pēdējā mācību dienā. Mazliet 
novēlots, bet sirsnīgs paldies no mums vi-
siem Elmai par ciemošanos, interesanto stās-
tījumu un patīkamo gaisotni!  

 

10. a  klase un skolotāja Inta Freiverte 
 

Gandarījums 
 

18. XII 60 Dundagas un Kolkas skolēni iz-
mantoja dāvāto iespēju aizbraukt ekskursi-
jā uz Ventspili.  

Šie izredzētie bija skolēni, kas iepriekšējā 
mācību gadā bija godam pārstāvējuši mūsu 
novadu Kurzemes reģiona un valsts mēroga 
mācību un interešu izglītības olimpiādēs un 
konkursos. Uzvaras nav nejaušība vai vien-
kārši veiksme, bet gan audzēkņu un viņu 
skolotāju nopietna darba rezultāts, kas pra-
sījis uzņēmību un brīvā laika ziedošanu mēr-
ķa sasniegšanai. Ieguvums — papildinātas 
zināšanas un prasmes, gandarījums par sa-
sniegto un nostiprināta apziņa «es varu». 

Kopīgi paveikto novērtējusi arī novada 
dome, piešķirot naudu ekskursijai. Izvēlējā-
mies Ventspili un pavadījām tur piepildītu 
dienu. Rīta pusē baudījām iespēju palūkoties 
uz pasauli un Visumu ar teleskopa acs palī-
dzību observatorijā, tad — izsekot līdzi 

zvaigžņu ceļiem planetārijā. Pusdienlaikā jau 
bijām izstaigājuši Ventspils amatu māju un 
nokļuvuši mācību stundā cara laika skolā. 
Stingrā skolotāja ar savu izskatu, stāju un ru-
nas veidu, nepieļaujot ne mazākās iebildes, 
šokēja ne vienu vien! Bet pievakarē noskatī-
jāmies Pēterburgas baleta skolas deju izrādes 
Sniega karaliene un Dzimšanas diena. 

Novada vārdu daudzināt varam dažādi. Ir 
prieks, kad to darām ar labiem darbiem. Šo-
reiz paldies par to skolēniem, skolotājiem un 
novada domei — par darba novērtējumu ar 
lielisku dāvanu! 

Vaira Kamara 
 
 

Skolēnu atsauksmes 
Četru vidusskolas meiteņu atziņas.  
Diāna Kristiņa, Laura Baļķīte, 12. kl.: 

«Amatu māja bija iespaidīga, it īpaši, kad 
kundze pasniedza stundu tā laika stilā. Ob-
servatorijā bija interesanti, tikai žēl, ka ne-
varēja apskatīt paši ar savām acīm, jo bija 
slikts laiks. Baletu bijām gaidījušas daudz la-
bāku, bet domājam, ka mazākajiem patika».  

Linda Paegleskalne, 12. kl.: «Man vislabāk 
patika amatu mājā, jo tur stundu katrai gru-
pai vadīja atšķirīgi, un tā bija iespēja uzzināt, 
kā mācījās Krievijas cara laika skolā.  

Planetārijā varēja uzzināt daudz jauna par 
planētām un Visumu. Balets bija par ilgu, di-
vas stundas bija grūti nosēdēt, bet visumā — 
skaisti un patīkami». 

Ausma Bērzkalne, 12. kl.: «Ir labi, ka no-
vada dome rīko šādus braucienus uz dažā-
diem pasākumiem. (Dome piešķīra līdzekļus, 
rīkoja skola. – Red.) Tas bērnus mudina cen-
sties mācīties un piedalīties olimpiādēs. Tā ir 
arī iespēja bērniem, kuru ģimenes to nevar 
atļauties, apskatīt dažādas vietas un pasāku-
mus, izglītoties un smelt pozitīvas emoci-
jas». 

Un Kolkas pamatskolas meiteņu domas. 
Annija Ūdre, 9. kl.: «Visvairāk zināšanu 

sniedza planetārijs. Tomēr visaizraujošākais 

bija patīkamā atmosfērā pavadītais laiks. Šā-
das kopīgas ekskursijas, jautras un izglītojo-
šas, vajadzētu rīkot biežāk!» 

Līna Perepečina, 8. kl.: «Vislabāk patika 
planetārijā. Daudz uzzināju par Saules sistē-
mu un arī teleskopu. Baletā Sniega karaliene 
pārsteidza, ka visas lomas atveidoja bērni».  

Terēze Runce, 9. kl.: «Mani patiešām iein-
teresēja planetārijs, jo nekad tādā nebiju bi-
jusi. Rādītās filmas bija ļoti iespaidīgas, pa-
teicoties 3D efektam. Baletā bija apbrīnoja-
mi, ka septiņgadīga meitene spēj atcerēties 
tik daudz sarežģītu soļu un lēcienu!» 

Paula Kučinska, 6. kl.: «Man patika plane-
tārijs. Vislabākā ziņa: 2012. gadā pasaules 
gals tomēr nebūs!»  

 
 

Mazajā skolā 
Lai Jaunā gadā skolēniem un vecākiem 

veselība, prieks un piepildīti sapņi! 
Šķiet, vēl pavisam nesen dzīvojām Zie-

massvētku brīnuma gaidās, arī mēs — skolē-
ni un skolotāji Mazajā skolā. Gada nogalē sko-
lā iemirdzējās lielā, skaistā egle un ciemos 
bija atnācis  Ziemassvētku vecītis. Mazajā 
skolā diplomus par labām un teicamām sek-
mēm mācību gada I semestra beigās saņēma: 
1. a klasē — Dāvis Alkšbirze, Tīna Aukmane, 
Līna Blumberga, Elīna Anzenova, Markuss 
Ekers, Maija Freimute, Pauls Goldbergs, Sani-
ja Daniēla Kokarēviča, Madars Mauriņš; 1. b 
klasē — Laima Apine, Evelīna Luīze Feldentā-
le, Nils Arnis Kuģinieks, Sandijs Mika, Rū-
dolfs Andis Remess, Daniela Vēze, Matīss 
Vīksna; 2. a klasē — Marks Aukmanis, Žanete 
Bergmane, Evelīna Bernāne, Alise Ceple, Līga 
Emerberga, Anna Neifelde, Kate Nierliņa, 
Eva Zvirbule; 2. b klasē — Anna Iesalniece, 
Kristīne Bumbiere, Anda Šmēdiņa; 3. a kla-
sē — Marta Damberga, Ginta Egle, Guntis Eg-
le, Krista Ludevika, Elēna Ozoliņa, Anna Pav-
lovska, Laura Šermukšne; 3. b klasē — Justī-
ne Bogdanoviča, Ēriks Eihlers, Hanna Kuģi-
niece; 4. a klasē — Aksels Niklāvs Balmanis, 
Hanna Dane, Kārlis Gerdiņš, Emīlija Jaunbir-

ze, Simona Majevska, Aivita Rulle, Ernests 
Tropiņš; 4. b klasē — Daniela Damberga, 
Aleksis Ernests Dēvits, Dana Grauze, Elza 
Digna Klēvere, Kristiāns Ozols, Anete Anna 
Savicka, Māra Elīza Sila, Raens Tālbergs. 

Mazās skolas saime vēl izturību vecākiem 
un labas sekmes skolēniem II semestrī! 

 

Zanda Napska, sākumskolas skolotāja 
 
 

Skolas auglis 
Janvārī izglītības iestādēs sākas Eiropas 

Savienības programma skolu apgādei ar 
augļiem un dārzeņiem. Skolas auglī iesaistī-
jusies arī Dundagas vidusskola.  

Atbalsta programmu Latvijā administrē 
Lauku atbalsta dienests. Programma paredz  
no 10. I līdz 25. II vispārējās izglītības iestāžu 
1.–6. klašu skolēniem bez maksas saņemt 100 
gramu augļu vai dārzeņu katru mācību die-
nu, un par vienu 100 gramu augļu vai dārze-
ņu porciju audzētājs saņem Ls 0,12 bez PVN. 

Programmas mērķi ir veicināt augļu un 
dārzeņu patēriņu, nostiprinot skolēnos pa-
reiza un veselīga uztura tradīciju; izglītot 
par svaigu augļu un dārzeņu labvēlīgo ietek-
mi uz veselību; samazināt bērnu risku sa-
slimt ar aptaukošanos, sirds un asinsvadu 
slimībām; veicināt lauksaimniecībā nodarbi-
nāto personu ienākumus, stabilizēt tirgu, 
nodrošināt piedāvāto produktu pieejamību. 

Programmu skola īsteno ar sabiedriskās 
iestādes Kretingos maistas palīdzību. Skolēni 
katru dienu saņem kvalitatīvus un ļoti gar-
šīgus ābolus, kurus ēdinātājam piegādā LPKS 
VTT Dārzi no Pūres.  

Skola programmas laikā rīko nodarbības 
vai mācību stundas par augļiem un dārze-
ņiem, veicinot zinību apguvi par veselīgu 
dzīvesveidu un uzturu. Atbalsta programmā 
skolā arī jāuzskaita skolēniem sadalīto pro-
duktu daudzums atbilstoši skolēnu apmeklē-
jumam un jāziņo par notikušajiem pasāku-
miem. 

Aiga Štrausa, vidusskolas direktore 
 

  Par zaļu pat vēl zaļāks 

Kā lielās dzirnavās 
 

Tija Liepa ir Attīstības un plānošanas un nu jau arī Finanšu komitejas deputāte! 

  Trīspadsmit krēsli 
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66. Domes sēdes darba kārtības jautājumu ap-
spriešanai ir šāda secība: 

66.1. ziņojums; 
66.2. deputātu jautājumi; 
66.3. debates; 
66.4. ziņotāja galavārds; 
66.5. priekšsēdētāja viedoklis, 
66.6. balsošana; 
66.7. balsošanas rezultātu paziņošana. 

67. Ja domes sēdē nepiedalās domes priekšsē-
dētājs un/vai domes priekšsēdētāja vietnieks, 
deputāti ar klātesošo balsu vairākumu no sava 
vidus ieceļ domes sēdes vadītāju. 
68. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē 
var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības in-
stitūciju darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs 
var uzaicināt citas personas sniegt papildu vai 
precizējošu informāciju. Par debašu beigām pa-
ziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja 
par to nobalso ne mazāk kā 2/3�klātesošo depu-
tātu. 
69. Domes priekšsēdētājam ir pienākums no-
drošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes 
kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fik-
sēts protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti 
neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tie-
sības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes 
norises telpas. 
70. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, 
runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pār-
trauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, ap-
spriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs ne-
tiek dots vārds. Protokolā fiksētie deputātu 
pārkāpumi pēc domes priekšsēdētāja ierosinā-
juma tiek izskatīti Ētikas komisijā. 
71. Personām, kuras piedalās domes sēdēs, 
pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, 
kurš protokolē domes sēdes. Audio, video un 
foto tehnikas izmantošana sēdē jāsaskaņo ar 
sēdes vadītāju. 
72. Personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav tie-
sību piedalīties debatēs un jebkādā veidā trau-
cēt sēdes gaitu. 
73. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem 
un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem 
valsts valodā. 
74. Domes izpilddirektors vai priekšsēdētājs 
domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par 
veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes 
gaitu. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot 
jautājumus un saņemt atbildes. Deputātu jautā-
jumiem ir jābūt formulētiem īsi, tā uzdošanai 
iekļaujoties vienā minūtē. 
75. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmu-
miem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, do-
mes priekšsēdētājs sniedz informāciju, norādot 
motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas iz-
pilddirektora un priekšsēdētāja atskaites ir ob-
ligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā. 
76. Ja domes sēdes ilgums pārsniedz 6 stundas 
vai darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek iz-
skatīti vienā sēdes dienā, sēdi turpina nākamajā 
dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja 
domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautāju-
mus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma 
trūkuma dēļ, tad domes priekšsēdētājs sēdi 
slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu 
un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne 
agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četr-
padsmit dienām. 
77. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu 
pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot zi-
ņotājam jautājumus. Jautājumiem ir jābūt for-
mulētiem īsi, tā uzdošanai iekļaujoties vienā 
minūtē. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz do-
mes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, 
tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja 
priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc 
tam notiek debates. 
78. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautāju-
mu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās 
domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts 
vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētā-
jam vai viņa pilnvarotam komitejas loceklim ir 
jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem vie-
dokļiem. 
Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc 

ziņojuma balso par lēmuma projektu. 
79. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par iz-
skatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā des-
mit minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvē-
lēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klāt-
esošo deputātu vairākums. 
80. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstā-
ties ne vairāk kā divas reizes. Uzstājoties deba-
tēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā 
trīs minūtes. 
81. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir 
jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam, 
un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz 
debašu par konkrēto jautājumu beigām. Ie-
sniegtie domes lēmuma projekta labojumi ie-
sniedzējam ir jāparaksta. 
82. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes 
priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšli-
kumu izskatīšanu un balsošanu par tiem. 
83. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma 
projektam, tad jābalso par labojumu pieņemša-
nu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesnieg-
ti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to 
labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā 
lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes 
priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās ko-
mitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma 
projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso 
par iesniegtajiem domes lēmumu projektu la-
bojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja no-
tiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta 
variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to 
nobalso vairāk nekā puse no klātesošiem depu-
tātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesa-
ņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkār-
tota balsošana par tiem diviem lēmuma projek-
tiem, kuri pirmajā balsošanā saņēmuši visvai-
rāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu 
skaits, lēmuma projekts ir noraidīts. 
84. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu 
ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties de-
batēs ir tam deputātam, kurš pieteikumu pie-
dalīties debatēs iesniedzis rakstveidā. 
85. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc deba-
tēm. 
86. Domes sēdēs lēmumus pieņem balsojot. Bal-
sošana ir atklāta un vārdiska. Balsojot atklāti, 
deputāts paceļ roku. Aizklāta balsošana notiek 
likumā noteiktos gadījumos. 
87. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, vi-
ņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam 
pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretē-
jā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas 
vērā. 
88. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekš-
sēdētājs. 
89. Ja balsošana notiek aizklāti, tad no deputā-
tiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija 3 
cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas 
komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz 
domes priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas 
rezultātus. 
90. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lē-
muma pieņemšanā, ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā 
viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, 
kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir 
pievienojami protokolam. Par domes lēmuma 
lietderību un tiesiskumu atbild tie deputāti, ku-
ri balsojuši, ja vien kāds no viņiem nav īpaši 
pieprasījis lēmuma pieņemšanas protokolā fik-
sēt savus iebildumus. 
91. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un proto-
koli ir brīvi pieejami pašvaldības vietnē inter-
netā www.dundaga.lv un pie domes sekretāres. 
Informācijas pieejamību nodrošina domes sek-
retāre. 
92. Līdz protokola parakstīšanai deputātiem ir 
tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un 
izteikt pretenzijas par to. Ja četru dienu laikā, 
pēc domes sēdes, pretenzijas netiek izteiktas, 
tad deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā la-
bojumus. Ja kāds nepiekrīt šī nolikuma 90. pun-
kta kārtībā veiktajam ierakstam, tad viņam ir 
tiesības prasīt protokola apstiprināšanu nāka-
majā domes kārtējā sēdē. 
 Protokols pirms parakstīšanas tiek izsūtīts de-
putātiem uz viņu norādītajām e-pasta adresēm. 

93. Pašvaldības saistošos noteikumus triju dar-
ba dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski 
un rakstveidā nosūta uzraugošajai ministrijai 
izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pašvaldī-
bas saistošie noteikumi publicējami un stājas 
spēkā likumā «Par pašvaldībām» noteiktā kār-
tībā. Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi pie-
ejamiem pašvaldības Centrālās administrācijas 
ēkā un Kolkas pagasta pārvaldē. 
94. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi adminis-
tratīvo aktu, kas var skart trešo personu liku-
mīgās tiesības un intereses, tad šo personu in-
formēšanai par pieņemto administratīvo aktu 
pašvaldības domes priekšsēdētājs vai adminis-
tratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt 
informāciju par tā pieņemšanu publicēt laik-
rakstā «Dundadznieks». 

VII. Iedzīvotāju pieņemšana  
un iesniegumu izskatīšanas kārtība 
95. Domes priekšsēdētājam iedzīvotāju pie-
ņemšanas laiki ir pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 
12.00 Dundagā un katra mēneša pirmajā un tre-
šajā ceturtdienā no plkst. 14.00 līdz 16.00 Kolkā, 
izpilddirektoram ir pieņemšanas laiks pirmdie-
nās no plkst. 8.00 līdz 10.00 Dundagā un katra 
mēneša ceturtajā ceturtdienā no plkst. 14.00 
līdz 16.00 Kolkā. 
Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas 
ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko infor-
mācija izvietojama uz informācijas stenda un 
publicējama domes interneta vietnē www.
dundaga.lv. 
Institūciju vadītāji un domes atbildīgie darbi-
nieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes 
priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pie-
ņemšanas sarakstu, kas izvietojams uz informā-
cijas stenda un publicējams domes interneta 
mājas lapā. 
96. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar 
pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, 
ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība 
nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības 
budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, 
izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. 
Atteikums informācijas pieejamībai jāpamato. 
97. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai ap-
liecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var 
iekasēt nodevu saskaņā ar likumu «Par nodok-
ļiem un nodevām». 
98. Domei adresēto iesniegumu reģistrēšanu 
organizē novada Centrālās administrācijas pār-
valde un Kolkas pagasta pārvalde. Aizliegta do-
kumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības 
darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez re-
ģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu 
virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās 
institūcijās, nosaka domes izdoti iekšēji norma-
tīvi akti. 
99. Mutvārdos izteiktie iesniegumi, ja nepiecie-
šams, tiek noformēti rakstveidā (norādot vār-
du, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un 
ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas 
noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesnie-
gumiem. 
100. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesnie-
gumu, kura noformējums neatbilst normatīvo 
aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka 
pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt reģis-
trēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildī-
gā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku vir-
zību. 
101. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju, kas 
nepieciešama jautājuma virzībai, ir attiecīgās 
pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pie-
nākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos 
gadījumus, kad informācijas iegūšana ir perso-
nas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās 
informācijas iegūšanā un izvērtēšanā. 
102. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informā-
ciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības 
institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam 
papildinājumus un precizējumus. 

VIII. Publiskās apspriešanas kārtība 
103. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši 
svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, 
gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos 
normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lē-
mumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā 
var tikt organizēta publiskā apspriešana. Pub-
liskā apspriešana jārīko: 

103.1. par pašvaldības administratīvās terito-
rijas robežu grozīšanu; 
103.2. par pašvaldības attīstības program-
mām un projektiem, kas būtiski ietekmē paš-

valdības iedzīvotājus; 
103.3. par citiem normatīvos aktos noteikta-
jiem jautājumiem. 

104. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu 
rīkot publisko apspriešanu par citiem jautāju-
miem, kas nav minēti šā nolikuma 105. punktā, 
izņemot jautājumus, kas: 

104.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai 
atcelšanas un citiem personāla jautājumiem; 
104.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridis-
ku personu, it sevišķi administratīvu aktu; 
104.3. saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īs-
tenošanu; 
104.4. budžetu un nodokļu maksājumu atbrī-
vojumiem; 
104.5. ir citu publisko institūciju kompeten-
cē. 

105. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vē-
lāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma 
saņemšanas pašvaldības dome var lemt: 

105.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatī-
vas; 
105.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas; 
105.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja, 
izpilddirektora vai Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītāja iniciatīvas; 

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana 
var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no no-
vada vai pagasta teritorijas iedzīvotājiem šajā 
nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības 
domē. 
106. Publiskās apspriešanas ilgums nav mazāks 
par 3 nedēļām, ja normatīvos aktos nav no-
teikts citādi. Publiskās apspriešanas rezultā-
tiem ir konsultatīvs raksturs. 
107. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apsprie-
šanas sarīkošanai, norāda: 

107.1. tās sākuma datumu un termiņus; 
107.2. paredzamā jautājuma iespējamo for-
mulējumu; 
107.3. publiskās apspriešanas materiālus; 

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultā-
tu apkopošanu atbildīgs ir domes izpilddirek-
tors, kura pienākums ir nodrošināt pausto vie-
dokļu apkopošanu, informatīvā ziņojuma 
(kopsavilkuma) par apspriešanas rezultātiem 
publicēšanu vietējā laikrakstā, kā arī pieņemtā 
domes lēmuma, kurā izmantoti publiskās ap-
spriešanas rezultāti, publicēšanu. 

IX. Administratīvo aktu  
apstrīdēšanas kārtība 
108. Dundagas novada dome un tās institūcijas 
var izdot administratīvos aktus autonomās 
kompetences jautājumos, ja administratīvā ak-
ta izdošanas tiesības izriet no likumiem vai Mi-
nistru kabineta noteikumiem, vai šādas tiesības 
atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta notei-
kumiem noteiktas pašvaldības saistošajos no-
teikumos. 
109. Šā nolikuma 108. punkta kārtībā izdotos 
pašvaldības administrācijas administratīvos ak-
tus apstrīd Administratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā. 
110. Tiesības izdot administratīvos aktus ir: 

110.1. Novada domei; 
110.2. Pašvaldības iestāžu vadītājiem; 
110.3. Būvvaldei; 
110.4. Administratīvajai komisijai; 
110.5. Izpilddirektoram; 
110.6. Bāriņtiesai; 
110.7. Dzimtsarakstu nodaļai; 
110.8. Iepirkumu komisijai. 

111. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un 
prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai per-
sonisko kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības 
dome. 
112. Adresātam izdotu nelabvēlīgu vai trešo 
personu interešu aizskarošu administratīvo ak-
tu vai lēmumu, kā arī faktisko rīcību var 
apstrīdēt/pārsūdzēt, ievērojot APL normās no-
teikto procesuālo kārtību, iesniedzot iesniegu-
mu par administratīvā akta/lēmuma apstrīdē-
šanu novada domes Centrālās administrācijas 
pārvaldē, ja normatīvie akti neparedz citu kār-
tību. 
113. Pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības 
iestāžu izdotus administratīvos aktus apstrī-
dēt var novada domē. 
 
 

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs 
              A. Zumbergs 

 

Pašvaldības nolikums 
 

Nobeigums. Sākums iepriekšējā numurā 

  Runas vīriem ir spēks rokās 
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SIA Līcis-93 ceha vadītāja Kolkā  
Regīna Rūmniece. 

— 2010. gads bija neprognozējami grūts 
ne tikai Krievijas krīzes, bet arī citu apstākļu 
dēļ. Vispirms laikapstākļi nelabvēlīgi ietek-
mēja zveju, lielā sniega dēļ bija grūtības pār-
vadāt darbiniekus. Gada pirmajos mēnešos 
neizpildījām plānoto. 

Pavasarī mūs pēkšņi pārsteidza Kolkā uz-
stādītais ūdens filtrs. Visu vasaru nestrādā-
jām. Bez atvaļinājuma vēl pusotru mēnesi 
veidojām pusotra kilometra trasi. Tas prasī-
ja lielus līdzekļus un laiku. Strādāt sākām 
augusta beigās. Līdz jaunajam gadam bija 
daudz pasūtījumu, kas iekavēti. Līdz ar to 
sniegums, salīdzinot ar citiem gadiem, nav 
tāds, kādu vēlētos. Ražotājiem ir skaidrs — 
lai iegūtu labākus rezultātus, jāpalielina sa-
ražotais apjoms. Līdz ar to nācās atsijāt kā-
dus darbiniekus. Daudz cilvēku zvana un 
jautā pēc darba cehā, taču man ir jāatsaka, 
jo pašlaik nav cerību ražošanu paplašināt. 
Atteikšanas dēļ esmu saņēmusi pārmetumus 
un ieguvusi nelabvēļus. Atsacīt ir ļoti sāpīgi, 
taču nevaru melot, dodot cilvēkiem veltīgas 
cerības. Tā nav firmas vaina, ka nevaram 
piedāvāt jaunas darba vietas. 

Gribu arī pateikt paldies visiem darbinie-
kiem, kas brauc pie mums strādāt no Dun-
dagas, Talsu un Rojas novada, par viņu ie-
guldīto darbu, par iecietību un sapratni ša-
jos sarežģītajos apstākļos. 

2011. gads izskatās mazliet cerīgāks. Īpaši 
lielas cerības gan nevar lolot, jo sadārdzinās 
metāls kārbām, eļļa, izejvielas, degviela un 

elektrība. Vairāk domāsim par darba orga-
nizāciju, transporta jautājumu, elektrības 
taupīšanu, lai noturētos. 

 

SIA Banga Seafood Factory  
ceha vadītāja Tija Liepa.  

— Pērn un aizpērn klājās ļoti grūti, tā bija 
izdzīvošana. Strādājošo skaits samazinājās 
uz pusi, esam palikuši 25 cilvēki. Daudzi aiz-
braukuši uz ārzemēm. Palikuši tie, kas var 
strādāt tikai tāpēc, ka citi viņu ģimenes lo-
cekļi nopelna kaut ko vairāk. Decembrī no-
strādājām 4 darbadienas... Kritumu nosaka 
vairāk lielā politika, noieta tirgus valsts, 
Zviedrijas, lēmumi, kurus grūti izprast. 

Par laimi, jaunais gads iesācies cerīgi. Ja 
tā turpināsies, tad būs ļoti labi.  

— Vai pašvaldība var sekmēt nelielo un 
vidējo uzņēmējdarbību?  

— Pirms pašvaldību vēlēšanām atskan 
saukļi — palīdzēsim ražotājiem! Bet kā to 
izdarīt, es  nezinu. Kad ražotājiem sokas la-
bi, tad pašvaldības uzņēmumi gan vēršas 
pēc palīdzības, vai nevar ko sponsorēt, un 
parasti jau neatsaka.  

— Un tiem, kas grib uzsākt biznesu? 
— Varbūt veicināt tūrisma plūsmu... Pērn 

Ceļotāju dienā vietējie varēja tirgoties, ne-
maksājot nodevas, mājražotāji varēja pieda-
līties par brīvu. Nudien, nezinu, kā veicināt. 

 

 IK Auto un būve īpašnieks Ivars Petrovics. 
— Kāds bijis iepriekšējais gads? 
— Veikalam klājies nedaudz labāk, bet 

kopumā bijis tāpat kā 2009. gadā. Transpor-

ta pakalpojumu ir bijis ļoti maz. Taču esmu 
saglabājis visus 8 skolēnu pārvadājumu 
maršrutus. Uzņēmumā strādā ap 10 darbi-
nieku. 

Tā kā 2010. gadā bija sniegiem bagāta zie-
ma, piedalījos sniega tīrīšanā. Tas bija zi-
nāms atspaids.  

Tāpat manam uzņēmumam par labu nā-
cis ūdens projekts. Tur nedaudz piedalījos 
ar savu tehniku. Reizēm projekta īstenotā-
jiem aptrūkās kādas detaļas, ko viņi iegādā-
jās veikalā. Ar šo firmu no Ventspils izveido-
jās laba sadarbība, un arī tad, kad tā bija 
darbus šeit pabeigusi, bet darīja tos kādās 
citās vietās, kas Dundagas tuvumā, vīri 
brauca uz šejieni pirkt santehnikas preces.  

— Kāds izskatās šis gads? 
— Grūti ko prognozēt. Tas sākās atkal ar 

sniegu, un bija daudz darba, to šķūrējot, bet 
varēja arī kaut ko nopelnīt. Domāju, ka vasa-
rā autobusi vairs nekursēs katru dienu, jo 
nav tik daudz braucēju. Uz Kolku varētu 
braukt 3 reizes nedēļā, bet uz Vīdali un Kaļ-
ķiem — 2 reizes. Bet maršrutus centīsimies 
saglabāt. 

— Tātad jūsu uzņēmējdarbību kaut ne-
daudz, bet tomēr sekmējis, piemēram, 
ūdens projekts. Ko vēl pašvaldība varētu 
darīt, lai palīdzētu uzņēmējiem? 

— Netraucēt. Man nav izprotams, kāpēc 
pašvaldībai vajadzēja iegādāties skolēnu au-
tobusu un sūtīt to pa maršrutu, pa kuru jau 
brauc manējais. Skola Kolkā sākas plkst. 
8.00, Dundagā — plkst. 9.00. Tāpēc pat marš-
ruta laiki sakrīt! Ja man samazināsies pasa-
žieru skaits, šo maršrutu slēgs, bet ar auto-
busu jau nebrauc tikai skolēni. Turklāt arī 
vasarā iedzīvotājiem jānokļūst uz Dundagu. 

Pašvaldībai būtu jārūpējas, lai saglabātu 
to, ko uzņēmēji šeit dara, nevis jācenšas sa-
graut.  

Sagatavoja Diāna Siliņa un Alnis Auziņš 

  Pie mums, uz zemēm 

Iestādes 

Pašvaldības centrālā administrācija 

Dundagas vidusskola 

Dundagas Mākslas un mūzikas skola 

Mazirbes speciālā internātpamatskola 

Bāriņtiesa 

Sociālais dienests 

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» 

Pansija «Jaundundaga» 

Kolkas pagasta pārvalde 

Kolkas pamatskola 

Kolkas mūzikas skola 

Kubalu skola-muzejs 

Dundagas novada centrālā bibliotēka 

Kultūras pils 

Saimnieciskais dienests 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Iestāžu struktūrvienības 
Kolkas tautas nams 
Kolkas saimnieciskā daļa 
Kolkas bibliotēka 
Mazirbes bibliotēka 
Kaļķu bibliotēka 
Vīdales bibliotēka 

Iestādes «Pašvaldības centrālā  
administrācija» struktūrvienības  
Administrācijas pārvalde 
Būvvalde 
Attīstības un plānošanas nodaļa 
Nekustamo īpašumu un projektu ieviešanas 
nodaļa 
Pašvaldības policija 
Grāmatvedība 
Avīze «Dundadznieks» 

Dome 

Kapitālsabiedrības 
SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca» 
SIA «Ziemeļkurzeme» 
SIA «Kolkas ūdens» 
SIA «Kolkasrags» 
SIA «Dundagas veselības centrs» 
SIA «Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība Piejūra» 

Domes priekšsēdētāja  
vietnieks 

Komisijas 
Administratīvā komisija 
Iepirkumu komisija 
Ētikas komisija 
Pedagoģiski medicīniskā komisija 
Būvju pieņemšanas  
ekspluatācijā komisija 
Materiālo vērtību norakstīšanas 
komisija 
Privatizācijas un pašvaldības 
mantas atsavināšanas komisija 
Politiski represēto statusa  
noteikšanas komisija 
Vēlēšanu komisija 
Interešu izglītības programmu 
vērtēšanas un mērķdotāciju  
sadales komisija 

Komitejas 
Finanšu komiteja 
Sociālo, izglītības un kultūras  
jautājumu komiteja 
Attīstības un plānošanas komiteja 

Domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības izpilddirektors 

Pašvaldības nolikuma 2. pielikums 
Dundagas novada  
pašvaldības struktūra 

1. Alakste  
2. Anstrupe  
3. Āži (Mežildzere*) 
4. Cirstes  
5. Dundaga  
6. Dūmele  
7. Ezermuiža  

8. Gavsene  
9. Ildzere (Mežildzere*) 
10. Jaundundaga  
11. Jaunmuiža  
12. Kaļķi  
13. Kārļmuiža  
14. Klārmuiža  

15. Kolka  
16. Košrags  
17. Labdzere  
18. Lapmežciems  
19. Lateve  
20. Laukmuiža  
21. Mazalakste  
22. Mazirbe  
23. Mazoste  
24. Mazpiltene  
25. Muņi  
26. Neveja  
27. Oste  

28. Pāce  
29. Plintiņi  
30. Piltene  
31. Pitrags  
32. Puiškalnciems  
33. Sabdagas  

(Kārļu ciems*, Tūļi*) 
34. Saunags  
35. Saustere 

(Mežsaustere*) 
36. Sīkrags  
37. Sumburciems**  
38. Sūde  

39. Šlītere  
40. Upenieki  
41. Uši  
42. Valpene  
43. Vādzere  
44. Vaide  
45. Vīdale (Lejasvīdale*) 
________ 
*  ciema daļa 
** otra daļa Talsu novada 

Valdgales pagastā 

Pašvaldības nolikuma 1. pielikums 
Dundagas novada  
teritoriālā struktūra 
(apdzīvotās vietas) 

Saimnieciskajā  
dienestā 

 

Stāsta vadītājs Andris Kojro.  

Iestādes uzdevumi 
Kopš 2011. gada 1. I Saimnieciskais die-

nests izveidots par iestādi, saglabājot tādas 
pašas funkcijas, kādas tam bija kā struktūr-
vienībai. Dienests atbild par pašvaldībai re-
ģistrētajiem ceļiem, ietvēm, apgaismojumu. 
Tā pienākumos ietilpst arī labiekārtot terito-
riju, rūpes par vides aizsardzību: pļaut zāli, 
apsaimniekot kapus. Mūsu uzdevums ir gā-
dāt par apkuri pašvaldības iestādēs, apsaim-
niekot mežu un citus pašvaldības īpašumus. 
Mūsu pārziņā ir arī pašvaldības transports un 
visi saimnieciskā kārtā veicamie remontdar-
bi. Lielajos pašvaldības rīkotajos novada pa-
sākumos uzstādām konteinerus, tualetes, pa-
līdzam iekārtot skatuvi un pēc tam atkal visu 
sakopjam. Mūsu pārziņā ir arī nodarbinātības 
jautājumi: nodrošinām ar darbu simt latu sti-
pendiātus un tos, kas strādā, lai iegūtu pabal-
stus. Mūsu dienests ar savu darbību aptver 
visas Dundagas pagasta iestādes un struktūr-
vienības, ceļu infrastruktūru visā novadā. 

Par ūdenssaimniecību un kanalizāciju rūpi 
tur SIA Ziemeļkurzeme, kas apsaimnieko arī 
centra daudzdzīvokļu mājas un iekasē naudu 
par atkritumu savākšanu un noglabāšanu. 

Sniega tīrīšana 
Decembrī sniga gandrīz katru dienu. Vei-

cot cenu aptauju, noskaidrojām pakalpojumu 
sniedzējus novadā. Lielākie no tiem ir IK Auto 
un būve, SIA Dundaga, z/s Jaunsniķeri, z/s Dra-
be, Ilats P, z/s Auri, z/s Brauskas, z/s Jūrmalnie-
ki. Pakalpojumus sniedz noteiktajā maršrutā 
pēc mana rīkojuma. Abus pēdējos gadus bi-
jām spiesti no Dundagas centra izvest sniegu. 
Lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu, tīrām 
arī valsts ceļus, skatāmies, lai ceļi būtu iztīrīti 
tur, kur brauc savākt pienu, kur pastniekiem 
jānogādā pensijas un avīzes, kur brauc auto-
veikali, kur cilvēkiem jātiek pie ārstiem.  

Dažas kritiskas vietas tomēr mūsu pagastā 
uz kādu laiku parādījās. Kaļķos tas bija ceļš 
uz Plaģiem, Vīdalē uz Čunčām un Valpenē aiz 
fermas. Ziemassvētku laikā, kad nemitīgi pu-
tināja, cilvēkiem, kas dzīvo šajās vietās, nācās 
svētkus svinēt mājās.  

Ceļus tīrām par ceļu fonda naudu. Mēnesī 
kopā novadā mums piešķir Ls 3700. Pavisam 
ceļu fondā šogad piešķirti Ls 44 000, pirms 
dažiem gadiem tie bija Ls 120 000. Ja arī turp-
māk būs tikpat sniegotas ziemas, ar šādu 
naudu nepietiks, tāpēc novada dome ir lēmu-
si to piešķirt arī no budžeta. Iespējams, ka 
vasarā maz atliks naudas ceļu labošanai. 

Simt latu stipendiāti  
Otro gadu turpinās tā saucamā 100 latu sti-

pendiātu programma. Pērn tajā dažus mēne-
šus strādāja 50 cilvēki. Programmu pagarinā-
ja, tomēr šogad tā ies mazumā un oktobrī 
beigsies. Janvāra beigās liela daļa beidz strā-
dāt. Februārī palikušajiem klāt nāks tikai 6 
cilvēki. Tad kopā būs vidēji 25–30. Grūti pa-
teikt, vai oktobrī viņiem pavērsies cita darba 
iespējas, taču novēlu, lai tā notiek! 

Diāna Siliņa  
 

Zelta čiekurs mūsējam 
28. I meža nozares gada balvu Zelta 

čiekurs saņems bijušais a/s Latvijas 
valsts meži Zilo kalnu meža iecirkņa va-
dītājs, agrākais Ezeru mežzinis Andrejs 
Miška. 

A. Miška visu savu darba mūžu ir veltījis 
Ziemeļkurzemes mežiem, izdzīvojot pilnu 
meža apsaimniekošanas ciklu. Ar viņa pa-
veikto varēs lepoties nākamās mežkopju pa-
audzes. Novērstas divu skarbāko vējgāžu — 
1969. gada un 2005. gada — sekas un uzvarēta 
cīņa ar Bažu purva ugunsgrēku. Kolēģi An-
dreju Mišku raksturo pavisam īsi: «Mierīgs, 
bet stingrs gan. Mežos jau nevar strādāt, kā 
pagadās. Tā tik domājat — kociņi jau augs, 
vienalga, kā tos iestādīs. Ja darbs nebūs labi 
padarīts, Andrejs liks pārstrādāt». 

Apsveicam ar balvu, kas ir meža nozares 
augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegu-
miem, un mūža ieguldījumu mežkopībā! 

A. A. 

Ražotnēm grūti laiki 
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31. XII notika 2011. gada sagaidīšanas svi-
nības Mazirbes tautas namā.  

3. I dzimis lībietis, savas tautas patriots, 
aktīvs kultūras glabātājs un attīstītājs Dainis 
Stalts. 

8. I Kolkā notika Līvu savienības Kolkas 
grupas sapulce un valdes pārvēlēšanas. No 
kolcenieku puses sapulce nebija plaši ap-
meklēta, nebija ieradies arī ilggadējais gru-
pas vadītājs Gundars Bertholds. Sapulces 
viesi bija Līvu savienības vecākais Dāvis 

Stalts, Līvu fonda valdes locekle Linda Zon-
ne, kā arī pārstāvji no Talsu Vēstīm. Grupa 
vienbalsīgi par jauno vadītāju ievēlēja Maiju 
Rērihu, kā arī iebalsoja 8 valdes locekļus. Sa-
vienības vecākais Dāvis Stalts grupai nodeva 
Līvu Savienības goda diplomu Gundaram 

Bertholdam, solīdams drīzumā atjaunot Sa-
vienības tradīciju — ieviest «Tienū» 
(paldies) pateicības zīmi.  

8. I Dundagā parakstīja sadarbības līgu-
mu starp Dundagas novada Domi, Līvu fon-
du un Līvu savienību. Līgums paredz sav-
starpēju palīdzību, plānojot un īstenojot at-
tīstības projektus saistībā ar lībiešu kultūras 
jomu.  

12. I Līvu savienības valdes priekšsēdē-
tājs Dāvis Stalts tikās ar Rīgas domes Izglītī-

bas, kultūras un sporta komitejas priekšsē-
dētāju Eiženiju Aldermani, lai apspriestu 
ideju par Rīgas līvu telpas izveidi. Telpas 
noderētu gan lībiešiem, gan tiem, kas vēlē-
tos par lībiešiem uzzināt.  

Turpinot līvu jauniešu 2006. gadā aizsākto 
tradīciju, Mazirbē  kopīgi sagaidījām Jauno 
gadu. Nu jau ceturto gadu svētkus rīko Jānis 
Mednis kopā ar citiem entuziastiem. Tas nu-
dien prasa lielu aizrautību! Līdzīgi kā ie-
priekš, arī šoreiz tautas namā Jauno gadu sa-
gaidīja ap simt cilvēku. Pasākumam jau izvei-
dojies pastāvīgo apmeklētāju loks, kam katru 
gadu piepulcējas kāds neredzēts viesis. Šo-
gad to pulkā bija arī SIA Kolkasrags direktors 
Jānis Dambītis, Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājs Aldons Zumbergs, Alsungas 
novada Domes priekšsēdētājs Grigorijs Ro-
zentāls un Katastrofu medicīnas centra vadī-
tājs Mārtiņš Šics un citi.  

Kopš 2006. gada, kad pati biju starp rīkotā-
jiem, līvu Jaunā gada sagaidīšanā nebiju pie-
dalījusies. Ar prieku redzēju, ka svinības pie-
ņēmušās apmēros un ka tām bija vairākas 
«naglas». Pirmā no tām bija ikgadējā ķekatās 
iešana. Mana grupiņa, kas devās no tautas 
nama uz jūras pusi, piedzīvoja negaidīti lielu 
atsaucību, kas sagādāja prieku gan mums, 
gan namu saimeniekiem, liels paldies par to! 
Otrā «nagla» — varenais mielasts, kas padarī-
ja nakti mājīgāku. Iespaidīga bija arī «Līvu 
ministrijas» darbība. Tās priekšsēdis Dāvis 

Stalts aicināja visus lībiešus nomainīt tautī-
bas ierakstu pasē no pašreizējā uz «lībietis». 
Aicinājumam atsaucās septiņi gados jauni lī-
bieši. Apsveicu ministriju ar sekmīgo darbī-
bu! Aizkustinošs bija mirklis, kad «suitu 
mērs» apvienoja visus daudzbalsīgā saucienā 
«līvi, līvi, līvi»! Ar aplausiem klātesošie uzņē-
ma arī Zumberga kunga uzrunu. 

Balle turpinājās līdz agram rītam, viesus 
izklaidēja DJ «Kaški» [Kaķītis] un improvizā-
cijas teātra Hamlets aktieris ar konkursiem 
un plēšot jokus. Apmeklētājus priecēja arī 
vairāki koncerti.  

Linda Zonne 
 

Iespaidos par pasākumu īpaši Līvu laikam 
dalījušies arī divi pasākuma viesi. 

«Būt kopā ar līviem šajos svētkos bija inte-
resanti. Katrā vietā kaut ko dara citādi.  Un 
tas dod lielisku iespēju vērot, analizēt un sa-
līdzināt.  Interesants šķita lielais jauniešu 
īpatsvars. Pats pirmo reizi mūžā gāju ķeka-
tās. Nav jau tā, ka pie mums to nedara.  Vien-
kārši nebija gadījies. 

Līvi un suiti ir divas kolorītas kopienas 
Latvijā, kas ar savu savdabību padara mūsu 
zemi krāsaināku un interesantāku.  Ja vēla-

mies tādi palikt arī uz priekšu, mums 
jāsadarbojas, jo daudzas problēmas, ar 
kurām saskaramies, ir līdzīgas.  Lai lī-
viem veiksmīgs gads!» 
 Grigorijs Rozentāls, Alsungas novada Do-
mes priekšsēdētājs 
 

«Brīnumainais Jaunais gads! Tuvojo-
ties Mazirbes tautas namam, rodas sa-
viļņojoša brīnuma sajūta — logos deg 
gaisma, spīd svecītes, pienākot tuvāk, 
redzams pie ieejas uzbūvēts sniega na-
miņš, kurā var ieiet, un tajā mirdz zaļas, 
baltas un zilas uguntiņas. Sajūta turpi-
nās, ejot rotaļās, ķekatās un lūkojoties 
Mazirbes zvaigžņotajās debesīs, uguņo-
šanas dzirkstīs. Arfas skanējums un 
skaista dzīvā mūzika. Dejojot kopā ar 
lībiešiem, igauņiem, latviešiem un sui-
tiem, pārņem brīnišķīga vienotība, 
enerģija un dzīvesprieks. «Lībieši ir jau-
ki», saka mans dēls Dāvis.  

Sirsnīgs paldies Līvu fondam, Jānim, 
Dāvim un visiem, visiem, kas radīja šo 
brīnumu!» 

Jānis Dambītis, SIA Kolkasrags direktors 

2011. gads ir sācies lībiešu zīmē un, ce-
rams, tā arī turpināsies. Kaut gada pirmais 
mēnesis vēl nav beidzies, jau izdarītas vairā-
kas lietas, kas nodrošinās veiksmīgāku dar-
bību visu gadu. Par to visu turpiniet lasīt Lī-
vu laikā. Vēlos arī ziņot, ka top Līvu fonda 
mājas lapa www.livodfond.lv, kurā varēsiet 
lasīt gan to, ko Līvu laikā, gan arī uzzināt ci-
tas sevi interesējošas lietas (svarī- 
gi būtu nesajaukt šo lapu ar viltus lapu  

www.livufonds.lv, ar kuru Līvu fondam nav 
nekādas saistības!). Drīzumā ceram atjaunot 
elektroniskās lībiešu vārdnīcas darbību, kas 
būs arī papildināta ar uzdevumiem. 

Ja jums ir ko pastāstīt, tad rakstiet man 
e-pastu vai sūtiet vēstules Līvu fondam vai 
Līvu savienībai ar norādi Līvu laikam, es tās 
noteikti saņemšu. 

 

Linda Zonne (linda.zonne@gmail.com) 

Par spīti visām nebūšanām un lielajam ha-
osam LS Ventspils lībieši galvu nenokar un 
darbojas kā vienmēr. Ļoti jūtama LS darbības 
pasivitāte un vienaldzība. Ļoti gaidām LS 
pārvēlēšanas, kas notiks 20.06.10., un ceram, 
ka ievēlēs cilvēku, kuru interesēs arī vien-
kāršie, bet ļoti vajadzīgie cilvēki. 

Ir nodibināts Līvu fonds (LF), ko vada Dā-
vis Stalts un Jānis Mednis. Vēl pāragri slavēt 
un teikt: «Tas ir vienīgais un pareizais». Mū-
su sadarbība sākās 31.10.09., un gribu ieteikt 
vairāk reāla darba, mazāk solīt un skaisti ru-
nāt. Gan D. Stalts, gan J. Mednis cenšas strā-
dāt. Protams, kas strādā, tas arī kļūdās. No 
malas vienmēr vieglāk kritizēt. Tomēr ir jū-
tams — kaut lēni, darbs virzās uz priekšu. Pa-
teicoties D. Staltam un J. Mednim, Ventspils 
lībiešu grupai ir sava istaba, kur var mācīties, 
notikt mēģinājumi un citas nodarbības. 
Daudz netrūka, ka būtu izsviesti uz ielas, ne-
spēju saprast LS priekšnieku vienaldzību par 
līguma pārslēgšanu. Pašlaik LF ir noslēdzis 
līgumu ar Nekustamiem īpašumiem par īri. 

Ventspils lībiešu nodaļu vadu jau 12 ga-
dus, tā ir aktīva, darboties griboša, atsaucīga. 
Ļoti labas attiecības izveidojušās starp jau-
niešiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem. 
Priecē tas, ka LF (arī LS) jaunieši nešķiro ne-
vienu pēc izskata un gadiem. Jāprot ne tikai 
uzklausīt, bet arī mēģināt saprast un palīdzēt 
risināt dažādus jautājumus. 

Šogad tas nav īstenots, bet mēs, arī jau-
nieši mūsu grupā, tomēr gribam mācīties lī-
vu valodu. Tāpēc iesakām šo jautājumu atri-
sināt rudenī, mācībām jābūt vismaz divas 
reizes mēnesī. Mēs ļoti cienām savus skolotā-
jus Zoju Sīli un Edgaru Sīli. Gaidām arī mūsu 
ikgadējos Lībiešu svētkus, kas mums ir tādi 
dvēseles svētki. 

Gribam, lai jaunieši būtu atsaucīgi, labestī-
gi, ar gaišu domu un sirdi. Bet pats galve-
nais — būt godīgiem. Tad arī visiem kopā 
darbs veiksies. Ir jāskatās nākotnē.  

 

Ausma Ernestovska,  
Ventspils lībiešu grupas vadītāja  

Kā tu domā?  •  Kui sa mõtlõd? 
Vänt kizūb: Tubās istābõd ikš vanāizā, 

kakš izzõ, kuolm pȯigõ ja kakš pūogapȯigõ. 
Ne amād attõ ikš aim. Mits rovšti attõ tubās? 

Vents vaicā: Istabā sēž viens vectēvs, divi 
tēvi, trīs dēli un divi mazdēli. Viņi visi ir vie-
na ģimene. Cik cilvēku ir istabā? 

Vastūks (12.2010.): Pū kōd āigastõ pierrõ 
līb 1,728 m kuordõ (1,2×120%=1,44 m; 
1,44×120%=1,728 m). 

Atbilde (12.2010.): Koks pēc diviem ga-
diem būs 1,728 m augsts (1,2×120%=1,44 m; 
1,44×120%=1,728 m). • Käkānikā • Ķekatnieki.                   Ievas Aleksandrovas foto 

Tēriņtš! 

    Līvõ āiga   •   Līvu laiks 

Līvu ziņas   •   Līvõd tīeudōd 

• Dāvis Stalts āndab õvkerrõ Gundaram Bertholdam. Foto pǟl Maija Rēriha ja Dāvis Stalts. •  Dāvis Stalts 
nodod goda rakstu Gundaram Bertholdam. Fotogrāfijā Maija Rēriha un Dāvis Stalts.  
• Linda Zonne, Aldons Zumbergs ja Dāvis Stalts kēratõbõd allõ lieppimizõn. •  Linda Zonne, Aldons Zum-
bergs un Dāvis Stalts paraksta līgumu.                                                                              Klāva Kārkluvalka foto  

Pārdomas no pagātnes:  
Ventspils lībieši Līvu savienības pārmaiņu laikā  
Mõtkõd läns aigõst:  
Vänta līvlizt Līvõd īt āiga mõitistimis 

 

Piedāvājam jūsu uzmanībai fragmentu no raksta, ko Līvu savienības (LS) Ventspils 
grupas ilggadējā vadītāja Ausma Ernestovska uzrakstījusi mēnesi pirms LS vecākā 
pārvēlēšanas 19.05.10. Tajā paustās pārdomas un raizes sniedz lielisku iespēju atska-
tīties uz pagātni, paveikto un nepaveikto. 

Jaunā gada sagaidīšana Mazirbē  
Ūd āigast vodlimi Irēs 
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Jau otro gadu Ģipkas luterāņu draudzes 
priekšnieks Valdis Rande ielūdza mūsu kori 
sniegt nelielu koncertu vietējā baznīcā. At-
saucāmies labprāt, jo visiem vēl spilgtā atmi-
ņā bija aizpērnā gada iespaidi mājīgajā Ģip-
kas dievnamā. Taču neviens nevarēja pare-
dzēt dabas mātes  pārsteigumus. 24. XII rīts 
atnāca ar tādu sniegu, ka zeme ar debesīm 
griežas kopā. Pa dienu, dažiem koristiem ne-
jauši saskrienoties uz ielas, jau izskanēja ba-
žas: «Vai tiešām brauksim, un, ja brauksim, 
tad pa kuru ceļu? Kādas jaunajam busiņam 
riepas? Vai Sandra (kora vadītāja) nav zvanī-
jusi?» Kāds zināja bilst, ka Sandra atbraukšot 
uz koncertu Dundagas baznīcā, un tad jau 
redzēs, savukārt Saimnieciskā dienesta vadī-
tājs Andris Kojro esot teicis — ja snigšana ne-
beigšoties, ceļus iztīrīt nebūs iespējams...  

Ap pieciem pēc pusdienas, satuntuļojušies 
un ar dziesmu mapēm maisiņos, bridām uz 
pili. Ieejot pils zālē, mani pārsteidza redzē-
tais. Mūsu diriģente Sandra vienā angļu mie-
rā jau mēģināja dziesmas ar sanākušajiem 
kora puišiem, bet Una blakus telpā atkārtoja 
alta spēli. Nejutu nekādu satraukumu un, 
pats galvenais, ne mazāko šaubu par brau-
cienu. Ārprāts, mēs, dziedātāji, taču esam 
dulli (labā nozīmē)! 

Pussešos pie pils sakāpām jaunajā oranža-
jā busiņā, tomēr dažas meitenes drošības pēc 
salīda Aigara visurgājēja mašīnā, bet visus 
pārsteidza, ka līdz pašai Ģipkai darba mašīnā 
mūs pavadīt pieteicās arī A. Kojro. Viņam uz-
ticējām vest koristu Aldonu Zumbergu un 
mūsu jauno koncertmeistari Inesi. Atceroties 
tā vakara notikumus, izrādās, ka vislielākā 
problēma mums bijusi tikai viena, t.i., jautā-
jums: «Pa kuru ceļu braukt, caur Kaļķiem, 
vai Vīdali?» Pēc lielām diskusijām izvēle kri-
ta uz  Kaļķu ceļu, bet — cik tālu tiksim? Jau 
pēcpusdienā koriste Daina bija ziņojusi, ka 
līdz Kaļķiem ceļš vēl esot ciešams, bet tālāk...   
Pati Daina uz koncertu tā arī netika, jo sēdēja 
mašīnā, iestigusi ceļa kupenā starp Kaļķiem 
un Vīdali. Tā nu mēs tādā kā eskortā brau-
cām — Aigars pa priekšu, tad mūsu busiņš ar 
šoferīti Edgaru, un Andris no aizmugures. 
Līdz Kaļķu vecajam veikalam kaut kā aizripo-
jām. Šķita, ka tikko pa priekšu braucis šķūrē-
tājs, un vismaz kaut kādas ceļa aprises vēl 
bija saredzamas. Šo ceļa posmu pavadījām, 
pārsvarā klusējot un bažīgi veroties ārā pa 
logu. Vienīgi pa priekšu braucošās Aigara 
mašīnas uguntiņas lielajā sniegputenī spīdē-
ja kā bākugunis. Autobusā bija silti un labi, 
radio atskaņoja Ziemassvētku dziesmiņas.  

Taču visekstrēmākās lietas sākās posmā 
pie vecā Kaļķu veikala. Nupat ceļa nav vis-
pār, visapkārt balts, redzēt neko nevar! Arī 
Aigars pamanījis, ka mūsu busiņš kavējas, 
un, viņam atgriežoties, uzzinām — tālāk ceļa 
nav. Bet mēs esam jau tik tālu... Mūsu šoferī-

tis Edgars ar Aigaru kaut ko apspriež, mēs 
sēžam un gaidām. Redzam, ka Andris izlec 
no mašīnas un pieiet pie lielā traktora TK-
150 vadītāja Ģirta, kurš apstājies ceļa krusto-
jumā uz Vīdali. Jā, nu tikai sākās īstais pie-
dzīvojums. Kā Ģirts nošķūrē sniegu no ceļa, 
tā mūsu busiņam valnis priekšā, un  vairs ne-
tiekam atpakaļ uz ceļa. Kārpāmies, kārpā-

mies, bet nekā. Edgars  — sniegputenī, bez 
vējjakas, vienā džemperī — lec ārā, abi ar An-
dri mēģina atrakt sniegu ar lāpstu, bet auto-
buss nekust ne no vietas. Visiem viena do-
ma — nav ko sēdēt, jāiet stumt! Bet autobusa 
labajā pusē tāds sniega krāvums, ka pasažie-
ru durvis vaļā neveras, nekas cits neatliek — 
visiem jālien pa šofera pusi. Rokam, stum-
jam, skats noteikti vienreizēji smieklīgs. Pa-
rasti tādās reizēs pagadās kāds manīgs foto-
reportieris, bet — visi bijām pārņemti ar do-
mu, kā tikt uz priekšu. 

Nezinu, vai lasot varat iztēloties: ir Zie-
massvētku vakars, ārā tumšs, sniegputenis, 
un pa kluso Kaļķu–Ģipkas ceļu brauc Ģirta 
vadītā lielā šķūre, viņa pēdās mūsu busiņš, 
tad Aigars un Andris ar savām mašīnām. 
Fantastiski... Tā nu  aizkūlāmies līdz Puiškal-
nam. Atkal neliela apstāšanās, šoferīši izlec 
ārā, kaut ko apspriežas. Kas noticis? Mani 
pārņem satraukums. Vai tiešām, kad Ģipka 
jau ar roku aizsniedzama, būs jāgriež atpa-
kaļ?! Sandra mēģina sazvanīt Valdi Randi, lai 
paziņotu, ka braucam, lai neuztraucas, ka 
kavēsimies. Telefons atslēgts. Saprotam, ka 
dievkalpojums jau sācies. Vēlāk noskaidro-
jām, ka Randes kungs zvanījis mūsu Aldo-
nam un teicis, ka ļaujot mums braukt atpa-
kaļ, uz ko Aldons atbildējis, ka  nevaram uz 
ceļa apgriezties, tātad atliek vienīgi uz 
priekšu. Pamazām tuvojāmies Ģipkai, pa ce-

ļam pamanot sniegā iestigušu vieglo mašīnu, 
kuru, kā vēlāk noskaidrojās, Aigars bija izvil-
cis no sniega kupenām. Palaimējās cilvē-
kiem, nebija jāpavada Ziemassvētku vakars 
uz ceļa sniegputenī! Pie Ģipkas baznīcas pie-
braucam ar vairāk nekā pusstundas nokavē-
šanos, taču tas nekas, esam priecīgi un no-
skaņojušies dziedāt. Kā pirms katra koncer-
ta, nekādas atlaides, Sandra dod pēdējās no-
rādes, kā uziet, par dziesmu kārtību. 

Klusa nakts, svēta nakts... Šī tiešām bija 
brīnumu nakts, kas noteikti paliks visiem at-
miņā. Ir gandarījums, ka, spītējot apstāk-
ļiem, nokļuvām līdz galamērķim un sagādā-
jām svētku izjūtu ne tikai Ģipkas baznīcā sa-
nākušajiem ļaudīm, bet arī paši sev. Taču 

brauciens varēja arī nenotikt, ja mums nebū-
tu labo cilvēku atsaucības un palīdzības, tā-
dēļ visa Dundagas jauktā kora un vadītājas 
Sandras Lielanses vārdā vislielākais paldies 
smagās tehnikas vadītājam Ģirtam Petrovi-
cam, bez kura palīdzības būtu palikuši pus-
ceļā. Sirsnīgs paldies A. Kojro par atbalstu, 
sapratni un operativitāti. Paldies mūsu oran-
žā busiņa vadītājam Edgaram Kārklevalkam 
par apbrīnojamo mieru un uzmundrinošo 
humora dzirksti! Paldies Randes kungam ne 
tikai par dāvāto svētku kliņģeri un dzērvenī-
ti siltumam, bet, pats galvenais, par ielūgu-
mu dziedāt Ģipkā. Ja tā nebūtu, mums nebū-
tu iespēja izbaudīt piedzīvojumiem bagāto 
braucienu. 

Nobeigumā visu koristu vārdā liels paldies 
mūsu vadītājai Sandrai Lielansei — paldies, 
ka nešaubījies par mums ne mirkli, par pār-
liecību, ka visi kopīgiem spēkiem aizbrauk-
sim un dziedāsim! 

 

Visu ekstrēmā brauciena dalībnieku vārdā —  
koriste Dace 
 
Sandras piebilde. Man ekstrēmais brau-

ciens turpinājās arī ceļa posmā Dundaga–
Talsi, bet mazo ritentiņu busiņš ar Edgaru 
pie stūres turējās kā vīrs! M i l z īg s  p a l -
d i e s  v i s i e m , kas iesaistījās braucienā! Īs-
tenībā pati šaubījos par tā iznākumu, bet ne-
viens jau tā īsti neteica: nē, nebrauksim…  
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Dundagas novada domes izdevums, iznāk 
divas reizes mēnesī, reģistrācijas Nr. 000702696, 
pasūtīšanas indekss pastā 3085. 

 

Adrese: Dundagas pils, Dundaga, LV 3270. 
Redkolēģija: Alnis Auziņš (redaktors, 

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gun-
ta Abaja, Baiba Dūda, Nauris Freimuts, Ģirts 
Kalnbirze, Velta Metene, Aivars Miška, Santa 
Namsone, Aldis Pinkens, Kristīne Savicka, Smai-
da Šnikvalde, Aiga Štrausa.  

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redak-
cijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību 
atbild tos sniegusī amatpersona, citos gadīju-
mos — raksta autors, intervijās — arī intervēja-
mais. Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam atsauk-
ties uz «Dundadznieku». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā.  Metiens: 500 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

 Ekstrēmais Ziemassvētku brauciens 
 

Tieši tā, par «ekstrēmu» saucams Dundagas jauktā kora brauciens uz Ģipku. 

 Raibs kā  sniegputenis 

Velgas Eizenbergas zīmējums 

Olga Kārklevalka              (1922) 
Liene Kantsone                (1956) 
Jānis Ostups                     (1935) 
Edgars Visvaldis Zīberts  (1940) 
Austra Jaunupe                (1923) 
Ilmārs Kārlis Treijs          (1942) 
Rita Kukusiliņa                (1937) 
Gaida Grīnvalde               (1930) 
Leopolds Dišlers               (1934) 
Līgsma Grosbarte             (1936) 

Ļoti priecājamies, ka, izturējuši konkur-
su, esam to skaitā, kam dota iespēja īstenot 
iecerēto. Nu jau pirmais darbs ir veikts — 
pēc svaigas krāsas smaržojoša telpa ar labu 
apgaismojumu, košu grīdas klājumu, jau-
niem plauktiem. Februārī mūsējo ciešanas — 
kad tad tiksim iekšā — būs beigušās, un cen-
triņš  ar oranžu telpu atkal  sagaidīs mājinie-
kus. Liels paldies Aldim Heniņam, Ivaram 
Dambergam un Jurim Celmam par labo vei-
kumu un vieglo sadarbošanos! 

Bet pakāpienu līdz projekta virsotnei vēl 
daudz — līdz pat jūnija beigām. Tā finansē-
jums ļaus bērniem atjaunotajā telpā 4 mēne-
šus radoši darboties gudru skolotāju vadībā. 
Pils dienas un Ceļotāju dienas pasākumos 
mazie amatnieki un mākslinieki rādīs, ko 
apguvuši, darbojoties ar mālu, krāsām, ko-
ku, audumu un citiem materiāliem. 

Kad būsim projekta virsotnē, ļoti ceram, 
ka pats nozīmīgākais ieguvums būs prieks 
mazajiem un lielajiem par labi veiktu darbu, 
ka savā centriņā varam ko interesantu un 
derīgu veikt, ka esam bijuši čakli, draudzīgi 
un iemācījušies Dievam pateikties par  dota-
jām iespējām. 

Vairāk par projektu, lūdzu, lasiet mums 
atvēlētajā lapaspusītē novada interneta 

vietnē www.dundaga.lv/majas. 
Un vēl. Gaidīsim visus ciemos — gan tos, 

kas labi zina, kur atrodas bērnu centrs un 
kļuvuši mūsu draugi, gan tos, kam būtu vē-
lēšanās paskatīties, ar ko īsti nodarbojamies. 
Viens nosacījums mums tomēr ir. Būs jāap-
sēžas un jāizdzer tasīte zāļu tējas. Bez tās 
iesnu, klepus un slapjo kāju laikā nu nekādi.  

 

Zinta un Alfa no Mājām  

Projekta  
pakāpieni 

 

Ejot garām bērnu centram, droši vien 
esat ievērojuši remontu. Tas ir pirmais 
pakāpiens, īstenojot Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas grantu shēmas 
NVO fonds apakšprojektu Bērnu dienas 
centra «Mājas» radošā darbnīca.  

Lūgums ziedot Lailas Pabērzas dzejas krā-
jumam Dundagas Tūrisma informācijas cen-
trā. Krājumā būs 3 daļas, viena no tām ir dun-
dadzniekiem pazīstamā Sibillas diena. Grāmatu 
iecerēts izdot Aleksandra Pelēča lasītavā.  
Lailas tālruņa numurs: 26357917. 

Vienojošs Dinsbergs  
 

24. I Dundagas bibliotēkā Kubalu 
skolas–muzeja darbinieki Ivars Abajs 
un Gunita Tropiņa pulciņam sanākušo 
cēla priekšā jubilāra Ernesta Dinsberga 
pārdomas par savu laiku. 

Krēslas stundā sveču gaismā vakarētāju 
nodarbes labi vienoja pagātni un tagadni, 
jaunatni ar vidējo paaudzi un sirmgalvjiem, 
izzinošo un emocionālo pusi, Dundadznieka 
un Talsu Vēstu aprakstniekus, bijušo pagast-
veci un tautu. Ar 195. jubilejas gaviļnieka 
pārdomām pamīšus iepazīstināja Ivars un 
Gunita, piedevām Ivars pa starpām plēsa 
skalus, Gunita vērpa pie ratiņa, daži citi ti-
na dziju, Vilnis Mitlers greba karoti, Maija 
Brūvere adīja zeķi, un visi pulkā pa vidu uz-
dziedāja. Ja atskaita dažus modīgus verķus, 
kā diktofons, fotoaparāti un dators, tad jā-
uzteic, ka ar  maz līdzekļiem bija radīta ti-
cama un iecerētajam atbilstoša noskaņa. 

Pārsteidza jubilāra domu mūsdienīgums, 
sevišķi pārspriedumi par tautiešu neprasmi 
valdīt un tās cēloņiem, sirdī un prāta iekri-
ta pārdomas par bērniem — Dieva svētību, 
klātesošo secinājumi par duņdžiņu valodu 
un tās lietojumu kopā ar darbiem. Piemē-
ram, vakarējot. Paldies Ivaram, Gunitai un 
vakarētājiem par jauko kopību! 

 

Alnis Auziņš 
 

Panākumi olimpiādē 
 

21. I starpnovadu angļu valodas olimpi-
ādē vidusskolēniem Dundagas vidusskolu 
pārstāvēja 12. klases skolēni, Andras Grīvā-
nes audzēkņi Zane Ansaberga un Jēkabs 
Krūziņš. Zanei 33 dalībnieku pulkā 1. vieta, 
bet Jēkabam 4. vieta un atzinības raksts.  

Diāna Siliņa 
 

Alfa kurss jauniešiem 
 

28. I plkst. 18.00 Dundagas pilī sākas Al-
fa kurss jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem. 
Alfa kurss ietver 15 nodarbības līdz 15. IV, 
kurās apskata tādas tēmas kā Kristietība — 
garlaicīga, nepatiesa un bezjēdzīga?, Kādēļ un 
kā man būtu jālasa Bībele?, Vai Dievs šodien 
dziedina? un citas. 

Apmeklētājus sagaida interesanti lektori, 
omulīga gaisotne, zviedru galds, iespēja da-
līties savos uzskatos mazajās grupiņās, laba 
mūzika. Kurss ir par brīvu, nodarbības 
piektdienās plkst. 18.00 no 1,5 līdz 2 stun-
dām pils mazajā zālē. 

Droši nāc šurp un ņem līdzi draugus! 
 

Alanda Pūliņa 
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